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Het Inkomen 
 

Over het onderwerp zelf: 

"Je hebt geld maar je praat er niet over!" luidt een oud gezegde. En als je er toch over praat, 
dan alleen maar over waarvoor je geld nodig hebt. 

Het eigen inkomen is taboe. Je zwijgt er over. Mensen klagen alleen over de vele  en hoge 
belastingen. 

Maar hoeveel iemand precies wordt betaald en wat hij /zij er in de samenleving mee doet, 
blijft meestal een goed bewaard geheim en blijft dus ook voor velen onduidelijk. 

Alleen duidelijkheid hierover  kan resulteren tot meer begrip voor de verplichte 
belastingen…. 

 

Omkadering 
 

Doelgroep Volwassenen  
• in onderwijs, opleiding en bijscholing 
• in openbare dienst voor de arbeidsvoorziening 
• in woongroepen en sociale instellingen 
• in andere cursussen, enz. 

Tijdsduur 90 – 100 minuten (afhankelijk van de doelgroep kan de 
benodigde tijd weliswaar variëren.) 

Vereisten Zaal met voldoende ruimte waarin men kan bewegen en 
werken in kleine groepen.  
Laptop met beamer, prikbord, flipchart 

 

Leerdoelen 

- Het verkrijgen van een beeld over alle mogelijke inkomsten. 

- Een overzicht over subsidies, premies en toelagen bekomen.  

- Een duidelijk overzicht verschaffen over het brede scala aan verplichte heffingen. 

- Alleen duidelijkheid kan meer inzicht brengen in de verplichte belastingen. 
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Cursusplan – een overzicht 
 

Methodenoverzicht Duur in 
minuten 

Moeilijkheid Blz. 

 
1. Alles over inkomsten 

Eerste bevraging omtrent kennis over 
het onderwerp 
 

 
20 

 
Eenvoudig 

 
3 

 
2. Welke soorten inkomsten ken je? 

Verzamelen van kennis over 
verschillende soorten inkomsten, 
subsidies, toelagen en andere 
opbrengsten. 
 

 
25 

 
Eenvoudig 

 
4 
 

 
3. Welke verplichte heffingen/ belastingen 

moeten worden betaald? 
Doel: een overzicht verkrijgen van de 
fiscale verplichtingen waarin de wet 
voorziet. 

 
50 

 
Gemiddeld 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage: Welke verplichte heffingen/ 
belastingen moeten worden betaald?  
 
Oplossing: overzicht van de verplichte 
heffingen/belastingen/ Zie voor details  
naar de toegevoegde 
powerpointpresentatie 
„Heffingen/Belastingen“. 
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1. Over het inkomen 

Setting Plenum 
Doel Aankomen en plaatsnemen 

Kennis maken met de groep  
Verzamelen van eerste indrukken omtrent het thema. 

Materiaal  
Tijdsduur 20 minuten 
Verdere 
aanwijzingen 

Tijdens het plaatsnemen leren de deelnemers elkaar al beter kennen.  
De eerste basisbegrippen worden besproken 

 

De stoelen worden opzij geschoven, zodat er genoeg bewegingsruimte ontstaat.  

In een hoek wordt een stoel geplaatst. Die staat voor "Ja".   

Een andere stoel wordt aan de andere kant van de kamer gezet. Deze staat voor "neen". 

De ene verklaring na de andere wordt voorgelezen. Zij positioneren zich volgens hun persoonlijke 
beoordeling rond de stoel die volgens hen van toepassing is. 

Na elke stelling worden de antwoorden van de deelnemers verzameld. 

 

Mogelijke uitspraken of stellingen: 

- Ik weet hoeveel geld / welk inkomen ik elke maand beschikbaar heb. 

- Als ik krap bij kas zit, probeer ik mijn inkomen te verhogen in plaats van erop te bezuinigen. 

- Om mijn inkomen te verhogen, heb ik al menige alternatieve manieren uitgeprobeerd om  

   geld te verdienen. 

- Ik weet wat over subsidies en mogelijke toelagen 

- Ik verdien 3.000 euro bruto. Dat betekent dat ik 3.000 euro betaald krijg. ° 

- Als ik 3.000 euro bruto krijg, kost het mijn werkgever ook maar 3.000 euro. ** 

- enz 

* Uitleg over 3.000 euro "bruto" en wat ik "netto" betaald krijg. 

Er wordt veel ingehouden op mijn bruto salaris van 3.000 euro (sociale zekerheid, belastingen, ...). 
Uiteindelijk krijg ik ongeveer 2.040 euro netto betaald. 

**Uitleg over 3.000 euro bruto en werkelijke kosten voor de werkgever 

Neen! De werkgever moet extra bijdragen betalen (sociale zekerheid, ...). In werkelijkheid kost ik 
mijn werkgever 3.900 euro. Eenvoudig gezegd moet de werkgever bovenop het brutobedrag nog 
eens ca. 30% aan heffingen betalen. 
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2. Welke inkomsten bestaan er? 

Setting In kleine groepen en in plenum 
Doel Uitwisseling over de verschillende inkomstenbronnen.  
Materiaal Beoordelingskaartjes  en pennen 

Prikbord, spelden 
Tijdsduur 25 minuten 

 

Er worden kleine groepjes van 2 tot 3 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een pen en  
beoordelingskaarten. Er wordt hen gevraagd na te denken over de verschillende bronnen 
van inkomsten die zij kennen. Van reguliere inkomsten, tot toelagen en subsidies, tot andere 
inkomsten. Op elk kaartje mogen ze slechts één begrip neerschrijven. 

Na 10 minuten komen de groepen terug naar de plenaire vergadering en presenteren hun 
resultaten aan elkaar. 

Hun kaartjes worden op het prikbord gespeld onder de volgende rubrieken:  

1. regelmatig inkomen 

2. uitkeringen / subsidies 

3. andere 

Hier volgt slechts een kort overzicht van mogelijke antwoorden: 

Regelmatig inkomen  Subsidies, premies Andere  
Loon/salaris (werknemers in 
loondienst) 

Kindergeld    Erfenis 

Loonvervangende 
uitkeringen (vb. uitkering bij 
ziekte) 

Huisvestingsvergoeding Gokwinsten 

Werkloosheidsuitkering Maatschappelijke bijstand Privé verkoop van eigen 
spullen 

Pensioen Vrijstelling dokterskosten Rommelmarkt 
Bezoldiging (ambtenaren) Vrijstelling Radio-en TV-taks Dividenden 
Particuliere geldopname 
(zelfstandige) 

Studiebeurs/ studietoelage Interesten 

Toeslag voor kinderopvang Schooltoelage Geldschenking 
Wezenpensioen Forensenvergoeding Voucher of waardebon 
Weduwenpensioen div. verminderingen (voor bv. 

gepensioneerden, scholieren, …, …) 
Huurinkomsten 

Alimentatie/Onderhoudsgeld  Zorguitkering  
Leerlingenuitkering Verwarmingstoelage  
Bijstandshulp   
Ongevallenvergoeding   
Buitenlands pensioen …   
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3. Welke verplichte heffingen moeten worden betaald? 

Setting In kleine groepen en in plenum 
Doelstelling De verplichte heffingen die moeten worden betaald voorstellen en 

verduidelijken wat met die verplichte  bijdragen wordt gefinancierd. 
Materiaal Bijlage „Wat betekent belasting betalen voor jou? ?Welke heffingen zijn 

verplicht?“ 
Stiften, schrijfgerief 
Presentatie „heffingen/ belastingen“ (zie PPP bij dit hoofdstuk) 
Laptop 
Beamer 

Tijdsduur 50 minuten 
Verdere 
aanwijzingen 

Vele mensen weten vaak niet waarom een bedrag van hun inkomen wordt 
afgetrokken. Deze oefening is specifiek bedoeld om deze kwestie aan te 
kaarten en te verduidelijken.  
De 3 grootste groepen belastingbetalers worden voor de oefening in 
aanmerking genomen. Andere groepen (landbouwers, ambtenaren, 
mijnwerkers, enz.) zijn vaak aan dezelfde heffingen onderworpen. Een 
beschouwing ook van die groepen zou ons nu te ver leiden. 

 

Er worden kleine groepjes van 2 tot 3 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een pen en een 
notitieblad met de vraag "Welke verplichte bijdragen/heffingen moeten worden betaald?" 

De deelnemers moeten nu bedenken welke groep welke belasting verplicht moet betalen.  

Als een verdere taak kan ook gevraagd worden een schatting te maken van hoeveel procent 
er dan betaald moet worden: 

• van het "brutosalaris / brutoloon" voor de groepen "werknemers en "werkgevers"  
•  van de "jaarwinst" voor de groep "midddenstanders / zelfstandigen". 

Na 10 minuten keren de groepen terug naar de plenaire vergadering. 

De trainer lost dan samen met de groep de oefening op met behulp van de presentatie 
"Verplichte heffingen" en aan de hand van de tabel op de volgende bladzijde.  
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Bijlage: Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?  

Welke belastingen worden automatisch ingehouden op het loon of de bezoldiging? 

Welke aanvullende bijdragen moet de werkgever betalen? 

Welke belastingen moeten zelfstandigen betalen? 

Vul in met „ja“ of „neen“: 

Heffingen/belastingen Bedienden / 
arbeiders 

Betaalt de 
werkgever voor 

bedienden / arbeiders 

Middenstanders / 
zelfstandigen 

Werkloosheidsverzekering    

Bijdrage pensioenregeling    

Werkgeversbijdrage aan het 
fonds voor gezinslasten 

   

Inkomstenbelasting    

Gebruikstaks / luchttaks    

Vakbondsbijdragen    

Radio- en TV-taksen    

Grondbelasting    

Faillisementsverzekering    

Gemeentebelasting    

Ziekteverzekering     

Loonbelasting    

Groene stroom forfait    

Pensioenverzekering    

Voorziening voor 
zelfstandigen 

   

Ongevallenverzekering    

Bijdrage huisvestingssubsidies    
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Oplossing "Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?" 

 

Heffing Werknemers  Werkgevers Zelfstandigen 
    
Werkloosheidsverzekering 
 

Ja Ja Op vrijwillige basis 

Bijdrage aan de 
bedrijfspensioenregeling  

Neen Ja Neen 

Inkomstenbelasting 

 

ja Neen Ja 

Gebruikstaks / luchttaks 

 

Neen Neen Neen 

Vakbondsbijdragen (vrijwillig) 

 

neen Neen Neen 

GiS vergoedingen 
 

Neen Neen Neen 

Grondbelasting 
 

Neen Neen Neen 

Insolventiegarantie 
 

Neen Ja Neen 

Gemeentebelasting 
 

ja Ja Neen 

Ziekteverzekering 
 

Ja Ja Ja 

Loonbelasting 
 

Ja Neen Neen 

Groene stroom forfait 
 

Neen Neen Neen 

Pensioensverzekering 
 

Ja Ja Ja 

Voorziening voor 
zelfstandigen 

Neen Neen Ja 

Ongevallenverzekering Neen Ja Ja 
 

Zie voor verdere details in de hierbij gevoegde powerpointpresentatie. 

 

 


